
Motion till Svenska jujutsufederationen årsmöte 22mars 2020 
  
Krav som borde ställas på personer som får uppdrag inom SvJJFed 
  

• Fördelningen av förtroende uppdrag 
• Kontroll av lämpligheten hos de som utses till förtroende uppdrag 
• Regler för åtgärder när någon missbrukar sin ställning 
• Tydliga krav vad som förväntas av en uppdragshållare och inom vilken tidsperiod. Tydlig dokumentation av det arbete som görs så att den som tar 

över uppdraget kan arbeta vidare utan att få börja om. 
  
Vid årsmötet 2019 saknades väsentliga delar av verksamhetsberättelsen och det fanns uppdrag inom vår organisation som var bristfälligt redovisade eller helt 

saknade redovisning. Då ville årsmötet att styrelsen skulle verka för en mer transparent ekonomisk hantering och dokumentation som bakar upp detta. För att 

komplettera detta skrivs denna motion 
  
Exempel 
Tävlingsverksamheten i Sverige är i stor del kopplad till stilen sport jujutsu. Det är då konstigt att ingen där ifrån finns representerad i domarrådet där regelverket 

för verksamheten styrs. De som sitter där representerar bl a en förening med endast fem medlemmar i SJJF dock har alla viktiga uppdrag. Alla i domarrådet till 

hör stilen JJRyu. Ordföranden i Sportrådet och i Valberedningen tillhör även de samma förening. Oavsett vad man tycker om personerna så är det ett problem för 

demokratin inom idrotten. Det har också visat sig i form av en sorts monopolställning dessa personer har tagit sig inom vår organisation och vilka beslut som tas 

av vår styrelse. 
  
Från den 1 jan 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera utdrag ur belastningsregistret för ledare som har regelbundet har kontakt med barn. (personer 

under 18år) Detta för att skapa tryggare idrottsmiljöer. Registret visar våldsbrott och misshandel samt kränkningar och sexualbrott.Vore det inte på sin plats att 

även brott inom ekonomi och organisation redovisas för styrelsen och valberedning när det gäller val av personer för uppdrag inom federationen?! 
  
På förekommen anledning så vill vi lyfta frågan om personer med uppdrag inom SJJF som missbrukar sin ställning för egen vinning och makt. Där har 

förekommit utpressning via kronofogden, ej beslutade regler som används för att få bort upplevda konkurrenter, misskreditering, ryktesspridning och förtal av 

personer, förfalskningar av dokument osv. 
Vi har sedan federationen startade haft tre ordföranden som dömts för brottslig verksamhet.  
Det är uppenbart ett problem vi har inom SvJJFed. Detta hör inte hemma inom idrotten och något som vi aktivt måste jobba för att hålla från att sammankopplas 

med inom vår verksamhet.  
  
Om man vill ha en levande organisation som är stark så måste medlemmarna uppleva att det  
finns nån form av demokrati och att det finns förtroende för de som styr. De måste känna att det faktiskt har någon betydelse att delta på årsmötet och lyfta sina 

åsikter om hur vår gemensamma verksamhet ska bedrivas. Om inte kommer verksamheten att gradvis minska. 
  
Motion:  
Att en tydlig fördelningsprincip när det gäller uppdrag inom federationen. Att representanter från samma förening och stilorganisation inte kan dominera en 

funktion på det sätt som NKC och JJRyu fått göra när det gäller Domarrådet, Sportrådet och valberedningen. 
  
Att en person som missbrukat sin ställning får stå till svars för detta. Att styrelsen utreder vad som hänt och att detta redovisas. Att en person som brutit mot lagar 

och förordningar ej i fortsättningen får ha ett förtroende uppdrag inom federationen. 
  
Att styrelsen ser över sina rutiner för hur förtroendevalda och av styrelsen utsedda funktionärer hanterar sina uppdrag. Vilka befogenheter som följer med 

uppdraget, vad ska uppdraget uträtta och hur detta redovisas för årsmötet.   
Har man blivit åtalad för en kriminell handling skall man omedelbart bli avstängd från uppdrag man har inom federationen och efter dom skall beslut fattas om 

federationen hur vida den personen kan återuppta sitt uppdrag eller kunna bli rekommenderad för ett nytt uppdrag. Framtagande av ett tydligt regelverk som 

reglerar detta och rutiner hur hanteringen går till och blir enligt lagen. 
  
Motionär 
Varbergs Kampsportsförening 
Mikael Bengtsson 
 


